
  

 البنك اإلسالمي العربي 
 

 :الدولة الضفة الغربية وقطاع غزه

 : المشروع رقم 53793

 : األعمال قطاع المالية المؤسسات

 :اإلشعار نوع خاص

 :التصنيف البيئي المالية المؤسسات

إدارة  مجلسال النعقاد المحدد التاريخ 2023 كانون الثاني 11

 :البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية

 للمشروع: الراهنة الحالة  إدارة البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية مجلسموافقه بانتظار 

تاريخ اإلفصاح عن وثيقة ملخص   2022 ون األول كان 

 المشروع باللغة اإلنكليزية:

 

 العربية :المشروع ملخص وثيقة من مترجمة نسخة

 2.0مليون دوالر أمريكي )ما يعادل  2تقديم حد تمويل تجاري غير ملتزم به بقيمة 

، (AIB) سلف النقدية لصالح البنك اإلسالمي العربيلل والحقامليون يورو( للضمانات، 

  .الغربية وقطاع غزةأكبر بنك إسالمي في الضفة 

 المشروع وصف

استخدام حد التمويل التجاري لتيسير منتجات التجارة الدولية المقدمة من قبل البنك سيتم 

 . اإلسالمي العربي
 المشروع أهداف

 ETI 63  

 

لى وتوفير التمويل التجاري إالوصول  (TFP)سيوسع حد تمويل برامج تيسير التجارة 

 سيحسن من وصول المنتجات والخدمات الى األسواق الدولية.مما عبر القطاعات 

حد التمويل التجاري إلى زيادة تنوع وتطور المنتجات والخدمات المالية من  زيدسي

خالل تعزيز قدرات البنوك الشريكة من خالل نقل المهارات والمعرفة المتعلقة بالتمويل 

 .التجاري ودعم التعليم المهني

 االنتقالي األثر

 

، وبدأ عملياته المصرفية في 1995في عام  (AIB) تأسس البنك اإلسالمي العربي

ول بنك أوهو  1997فلسطين منذ نوفمبر  . البنك مدرج في بورصة1996أوائل عام 

يقدم البنك خدمات مصرفية واستثمارية  الغربية وقطاع غزة. الضفةإسالمي افتتح في 

ًعا في الضفة الغربية وقطاع فر 30من خالل  وفقًا لمبادئ الشريعة اإلسالمية ويعمل

 .غزة 

 العميل

 البنك منالمقدم  التمويل دوالر أمريكي  يون مل 2

 المشروع كلفة إجمالي دوالر أمريكي مليون 2

  ةعياجتماالو ةبيئيال االستقصاء الواجب للنواحي إجراء تم  .FI (ESP2019)تصنيف 

البيئة المقدم من البنك اإلسالمي  من خالل مراجعة استبيان الفريق البيئي من قبل

 و PR 2 التزام البنك اإلسالمي العربي مع معايير من خالله تم تأكيد ، والذيالعربي

PR 4 لدى العميل أيًضا سياسة بيئية واجتماعية . إلدارة العمل و الصحة والسالمة

  PR9 معيارعامة مع عمليات إدارة مخاطر معتمدة رسميًا والتي تتماشى مع 

الخاصة بالبنك األوروبي إلعادة اإلعمار  (TFP) برنامج تيسير التجارةوإجراءات 

تقديم التقارير البيئية واالجتماعية بشكل البنك اإلسالمي العربي يتعين على  .والتنمية

 عمار. من قبل البنك األوروبي إلعادة التنمية واإل ادائهمراقبة  ليتمسنوي 

 واالجتماعي  الملخص البيئي

 الفني التعاون ال يوجد

التجارة من خالل تخفيف المخاطر  تمويلية استمرارالحد التجاري للتمويل يدعم 

أيًضا نقل  . وسييسرالضفة الغربية وقطاع غزةفي المتعلقة بتوفير تمويل التجارة 

من خالل الخدمات االستشارية والدورات  المتعلقة بالتمويل التجاريالمعرفة 

 .التدريبية

 األثر االنتقالي

 لينا بركات 

+97022941800 

Lina.Barakat@aibnk.com 
  شارع النزهة - هلل عمارة برج رام–رام هللا 

 

 بينات االتصال بالعميل



  

 العميل.شركة للتعرف على فرص األعمال أو المشتريات، تواصل مع 

بالمشتريات الخاص اإللكتروني موقع البالنسبة للمشاريع المملوكة للدولة، يرجى زيارة 

 + 44 7338 6794: الهاتف:للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية

 procurement@ebrd.comالبريد اإللكتروني: 

 فرص االعمال

 :لالستفسار عن مشاريع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية فيما عدا المشتريات

 +44 20 7338 7168الهاتف: 

 projectenquiries@ebrd.com  :اإللكتروني البريد

 العامة االستفسارات

كيفية إفصاح البنك األوروبي إلعادة اإلعمار ‘ سياسة المعلومات العامة’توضح 

والتنمية عن المعلومات والتشاور مع الجهات المعنية، وذلك لتشجيع زيادة الوعي 

 استراتيجياته وعملياته.والفهم لسياساته و

 .نص سياسات المعلومات العامة 

 العامة المعلومات سياسة

آلية المسائلة لدى البنك األوروبي إلعادة اإلعمار  يه‘المشاريع شكاوى  ةآلي إن

والتنمية. فهي تتيح فرصة إجراء مراجعة مستقلة للشكاوى المقدمة من األفراد 

والمنظمات بشأن المشاريع التي يمولها البنك والتي قد يزعم أنها تسببت، أو من 

 المحتمل أن تتسبب في إحداث ضرر بيئي و/أو اجتماعي. 

لالطالع على المعلومات  ‘بآلية شكاوى المشاريع’يرجى زيارة الصفحة الخاصة 

الخاصة بكيفية تقديم شكوى. كما يوجد مسؤول آلية شكاوى المشاريع 

(pcm@ebrd.com لإلجابة على أي أسئلة قد تكون لديكم بشأن تقديم شكوى )

 .لقواعد إجراءات آلية شكاوى المشاريعومعايير تسجيل الشكوى ومدى أهليتها، وفقًا 

 

 المشاريع اوىشك آلية
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